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Nám, nám narodil se...
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK
 Půlnoční 24. prosince 10.00 PM
 Boží Hod vánoční
25. prosince 10.30 AM
 Nový rok, Matky Boží P. Marie 1. ledna 10.30 AM
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P. Josef Kadlec – oznámení o úmrtí

Dne 2. listopadu 2008 zemřel český kněz,
můj přítel, otec Josef Kadlec, řádový člen
Tovaryšstva Ježíšova, doktor teologie,
lékařství a filosofie. Rozloučení s ním
proběhlo 6. listopadu 2008 v Dahlgren
Chapel of the Sacred Heart v Georgetown,
Washington D.C.
Od raných studentských let směřoval ke
kněžskému poslání. Tento úmysl se mu po
maturitě v r. 1948 nepodařil, protože
komunisté začali pronásledovat kněze a
znemožnili
výchovu
nových
kněží.
Vystudoval proto lékařství na Karlově
Univerzitě v Praze a po promoci se věnoval
výzkumné práci v oboru bakteriologie a virologie. Při jeho nadprůměřném
nadání a píli v tomto oboru vyniknul a začal i učit na své alma mater.
Jako úspěšný odborník byl zástupci United Nations vybrán a proti vůli
komunistů poslán na diplomatické úrovni do Venezuely, kde měl uplatňovat
a předávat své znalosti. Během půl roku se naučil španelsky (jeho již šestá
řeč) a později, kromě své náročné práce, získal externím studiem na tamější
jezuitské univerzitě doktorát filozofie. Nevěděl prý, co dělat ve svém volném
čase! Za výsledky své odborné činnosti byl odměnen čestným občanstvím
Venezuely, čehož si velmi vážil.
Po vypršení jeho diplomatických závazků odmítl nabídku na prodloužení
s působením ve Washington D.C., protože dosáhl vytoužené možnosti
studovat kněžství a následně získat i doktorát teologie na jezuitské univerzitě
v Londýně. Byl pak umístěn na Georgetown University ve Washington D.C.,
kde pokračoval ve výzkumné práci a přednášel na lékařské fakultě. V celém
tomto období pravidelně sloužil české mše svaté.
Po našem zázračnem a nečekaném shledání zde v USA, když jsme o sobě po
mnoho let nevěděli, mne často navštěvoval v New Yorku, kde vždy
koncelebroval české mše, a později i na Floridě. Rád trávil mnohé Vánoce v
kruhu mé a sestřiny rodiny.
Držme v paměti a modlitbách jeho vzácnou a pozoruhodnou osobnost. Byl
vždy nekomprosním, oddaným a skromným služebníkem Božím. Kněžství
bylo jeho posláním, lékařství zálibou a profesorství radostí.
Jiří Široký

Fr. Josef Kadlec, S.J.
- narozen 19. února 1929
- k jezuitům vstoupil 25. listopadu 1971
- vysvěcen na kněze 9. července 1977
- poslední řádové sliby 22. března 1986
- zemřel 2. listopadu 2008 ve věku nedožitých 80 let
Jako kněz se věnoval českým krajanům, pro které pravidelně sloužil
bohoslužby. Za svého působení ve Washingtonu byl také členem původního
organizačního výboru pro stavbu české kaple v americké národní svatyni
Shrine of Immaculate Conception, otevřené oficiálně v r. 1983.

(Informace a vzpomínky poskytli p. Jiří Široký a p. Josef Zolman)
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Pozvání

Czechoslovak Society of Arts and Sciences, New York Chapter (SVU NY)
Is inviting you to a lecture by
Rev. Joseph Ben-David:”Humanistic Psychology,
Culture and Beliefs in the Czech Lands.”
The lecture, followed by discussion, will focus on the history of humanistic
psychology and today’s state of spiritual life in the Czech Republic. It will present an
overview of the historical roots and ideas of the early Czech pioneers in the field of
psychology including the little-known contributions of two Bohemian philosophers
and scientists Jan Amos Comenius (16th Century), and Jan Evangelista Purkyne
(19th Century). It will also examine the psychological research and ideas of President
Thomas Garrigue Masaryk, and provide an overview of the contemporary scene of
psychology in the Czech lands.
The humanistic approach that emerged in 1950’s has its roots in existentialist
thoughts of Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre and Buber.

December 13, 2008 [Sat., 3 pm]

RSVP at svu.newyork@hotmail.com
BOHEMIAN NATIONAL HALL, 3rd floor (321 73rd Street, btw. 1st and 2nd Ave.).
Vážení čtenáři ZVONU,

Pokolikáte už začínáme nový církevní rok, adventní čas očekávání
a přípravy na Vánoce? Možná s pocitem: Už zase se mám o něco snažit, už
zase obrácení? Vždyť jsem pořád stejný...
A přece – cyklus liturgického roku – od adventu přes Vánoce, postní
dobu, Velikonoce a mezidobí nám připomíná, že i náš život probíhá
v uzavřených cyklech – ne pořád dokolečka, ale ve spirále, která směřuje
k vrcholu, vyvíjí se. S pocitem žáka, který si myslí, že chodí pořád po
stejných schodech a do stejné školy, ale přece je něco jiné - třídy se z roku na
rok mění. Učí se, vyvíjí, roste v moudrosti.
Tak jako dítě Ježíš nezůstává v klidu betlémské stáje, ale „prospívá
v moudrosti u Boha i u lidí“ – vychází hlásat Boží království, bere na sebe
kříž, umírá a vstává z mrtvých, stejně tak i my „rosteme“ s každým dnem
a rokem našeho života.
Jsme znova na začátku. Zatím v tichu a očekávání připravujeme sami
sebe na trojí příchod Krista - Narození v Betlémě, příchod na konci časů
a příchod do lidských srdcí.
Do této adventní doby žehná
a požehnané Vánoční svátky vyprošuje

P. Jan

Česká mše svatá ve Washingtonu

V neděli 4. ledna 2009 v poledne budeme mít v naší národní kapli mši
svatou slouženou P. J. Czudkem z New Yorku. Prosíme naše krajany, aby se
v hojném počtu zúčastnili této mše sv. konané v naší české duchovní tradici.
Za výbor české národní kaple: Oldřich Holubář, tel. 703 549 5906.
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Nedělní témata - advent
30. listopadu – 1. neděle adventní (Mk 13,33-37): "Dejte si pozor, bděte, protože
nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na
cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a
vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali
navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde,
nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"
Očekávání na příchod Krista na konci časů je ve znamení bdělosti.

7. prosince - 2. neděle adventní (Mk 1,1-8): Hlas volajícího na poušti: Připravte
cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest
pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své
hříchy. Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych
se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude
křtít Duchem svatým.".
Jan vybízí k obrácení – počátek obrácení je ve vyznání hříchů...

14. prosince - 3. neděle adventntní: (Jan 1,6-8.19-28) Byl člověk poslaný od Boha,
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze
něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle...
Svědčit o světle... znamená být křesťanem.

21. prosince – 4. neděle adventntní (Lk 1,26-38): Anděl vešel k Marií a řekl: "Buď
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" ... "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u
Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván
Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." ... Maria řekla: "Jsem
služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova."
Maria veliká je tim, že řekla Bohu: Celým svým životem ANO.

Celebrating the Feast of St. Wenceslaus in the Czech National
Chapel – by Rev. Francis Novak, CSsR
28. září se oslav svátku sv. Václava v Národni kapli ve Washingtonu, zúčastnil P. F.
Novák, který se zasloužil o vybudování kaple, z jeho myšlenek vybíral p. A. Brož:

He expressed his delight at seeing and being with the people and renewing
cherished friendships. He pointed out key features that make the Czech
Chapel unique among the 67 chapels situated within the Shrine. This chapel,
the largest in the Shrine, is known as the confession chapel. Each year some
ten thousand persons come to be reconciled with the Lord and receive
forgiveness of their sins. Did this happen by chance? You be the judge!
When Msgr. Nemec and Fr. Novak returned from the canonization of St.
John Nepomuk Neumann (Rome 1977), they discussed how the memory, the
mission and ministry of Bishop Neumann here in the USA might be
perpetuated, and how to his great legacy to the Catholic Church in America
an inspiration and blessing.
Neumann was not only declared a saint, but was the first U.S. male, diocesan
priest, religious order priest, Redemptorist, and bishop to attain the heights of
holiness with miracles to prove it and be recognized by the Church. His
mission was to become an outstanding missionary to the immigrant Church
growing in huge numbers, especially on the east side of the country.
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He was a stickler in catechetics both for children and adults. His aim was to
teach and preach the faith so it „sticks“. This is called catechesis. He was an
expert on the famous catechism produced by St. Charles Borromeo (15381584). Modeled on this saint’s catechism, he composed two catechisms, one
for children and one for adults in his diocese. Generations of U.S. Catholics
were formed in the faith by this Catechism up until the 1950s.
However, the brightest star in the galaxy of Neumann’s accomplishments as
priest and bishop was his outstanding love and devotion to the Blessed
Sacrament. To his credit he instituted what is known as 40 Hours Devotion in
his diocese.
To what does this lead? To the uniqueness of the Czech National Chapel! Its
uniqueness is in its „unicity“, the many parts that come together to form the
whole. The confession chapel is the most active ethnic chapel in the Shrine.
In its sacred silence burdened souls make the first and most fundamental step
for restoration to radical union with Christ through absolution.
The unicity of the Chapel is visible through its architecture, the synthesis of
all the above! Note the location of the chapel! It is in the lower Church of the
Basilica, off to the left side as one faces the main alter. This symbolizes the
humble lowliness of penitents like the penitent Publican in the Temple. Here
souls are cleansed of sin and made pure with grace. Then they look up to the
loving Lord, aspiring to be united with him. Why look up? Because the Lord
is immediately above the confession chapel in the Eucharistic Chapel of the
Upper Church also to the left of the sanctuary! This step upward from the
sacrament of reconciliation to the next step upward of intimate union with
Christ in the Sacrament of the Eucharist portrays in architecture the unique
unicity of this chapel, the interconnectedness of two great sacraments.
But that’s not all. Look closely at the stately bronze statute of St. J.N.
Neumann, standing in the rear of the chapel with his hand uplifted. His hand
is a sign of preaching and absolving, and is pointing toward the monstrancelike chandelier in the ceiling. The cruciform, octagonal chandelier is a work
of art. It symbolizes Christ, the Eucharistic King, looking lovingly from a
monstrance-like chandelier on his assembled people who are giving him
praise and worship in the Mass.
When Msgr. Nemec and Fr. Novak approached Msgr. J. Murphy,
Rector of the Shrine, about perpetuating St. J. Neumann’s memory in the
Shrine and a place most appropriate for a chapel in his honor, Rector agreed
but reminded that all chapels must be Marian, depicting a special, perhaps
ethnic image of the Blessed Mother. Msgr. Nemec researched all the
Madonna sites in what is now the Czech Republic. The selected Madonna
was Our Lady of Hostyn in Moravia, a mountain-top site made famous over
the centuries for dramatic miracles given through Our Lady to her suffering
and faithful children. Numerous healings and spiritual favors continue to be
granted, all strengthening the people’s love of God through the Mother of
God.
Msgr. Murphy approved the Hostyn Madonna, and the space requested
was granted in the Shrine’s crypt for a confession chapel immediately below
the Blessed Sacrament Chapel of the Upper Church. Then Msgr. Nemec
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organized a Czech Chapel Council of professional, qualified, Catholic men
and women to direct activities. The Czech National Chapel dedicated to oru
Lady of Hostyn in honor of St. J.N. Neumann was off and running.
Ad Jesum per Mariam! To Jesus through Mary! Skrze Marii k Ježíši!
(Submitted by Alfons L. Brož, Czech National Chapel)
Martinské Posvícení - Poděkování

V neděli 9. listopadu proběhlo tradiční Martinské posvícení. Začali
jsme v kostele mší svatou, potom pokračovali v divadelním sále naproti
kostela. Zaplněný sál svědčil o tom, že atnosféra krajanských zábav pořád
přitahuje ty, kteří se chtějí setkat, najíst a pobavit. Program zábavy zpestřily
děti z české a slovenské školy, které předvedly směsici českých
a slovenských národních písní spolu s tanci.
Všem zúčastněným patří srdečný dík – dětem a učitelkám, kuchařkám,
pekařkám, všem těm, kteří připravovali sál, byli pořadateli a následně
uklízeli. Kromě jednotlivců děkujeme následujícím sponzorům :
o Koliba
www.kolibarestaurant.com
o Zlatá Praha
www.zlatapraha.cc
o Bohemian Hall rest.
www.bohemianhall.com
o Czech-slovak varietes
www.slovczechvar.com
Něco pro zasmání

It's the day before Thanksgiving, and the butcher is just locking up when a
man begins pounding on the front door.
"Please let me in," says the man desperately. "I forgot to buy a turkey, and
my wife will kill me if I don't come home with one."
"Okay," says the butcher. "Let me see what I have left." He goes into the
freezer and discovers that there's only one scrawny turkey left. He brings it
out to show the man. "That's one is too skinny. What else you got?" says the
man.The butcher takes the bird back into the freezer and waits a few minutes
and brings the same turkey back out to the man. "Oh, no," says the man,
"That one doesn't look any better. You better give me both of them!"
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Kalendář svatých – sv. Hubert, 3. listopadu

Narodil se kolem roku 655 v Akvitánii ve Francii.
Podle legendy byl ze šlechtického rodu a stal se
náruživým lovcem a milovníkem hýřivých zábav.
Oženil s Floribannou, dcerou Dagoberta a byl v
manželství šťasten. Podle legendy jeho manželka
zemřela na Velký pátek při porodu syna. Legenda dále
vypráví, že hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se
setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž.
Uslyšel prý otázku: „Proč stále jen hledáš a lovíš
zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!“ Pod
vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj
život službě Bohu. V té době se z vyhnanství vrátil do
Maastrichtu biskup Lambert a Hubert ho požádal o přípravu k duchovnímu
stavu. Našel v něm učitele pro cestu k dokonalosti. Po vysvěcení na kněze
pak působil jako jeho pomocník. Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci
Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho nástupcem na biskupském stolci a v
Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. S velkou
horlivostí se pustil do evangelizace a pokřesťanšťování obyvatelstva v
Ardenách. V Barbantských končinách jeho diecéze se vyskytovala
modloslužba, kterou vykořeňoval, a byl připraven i na mučednickou smrt. Je
proto nazýván apoštolem „Arden“. Roku 726 byl lovit ryby na řece Meuse.
Tam se mu stala nehoda a po velkém utrpení za patnáct měsíců zemřel cestou
na vysvěcení nového kostela. Věřícím připomíná: „Pokud žijeme, jsou nám
dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít
branou zavržení. Uvaž tedy, čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá
provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!“ Je patronem Arden,
biskupství Liége (Lutychu), myslivců, lukostřelců, střelců, lesních dělníků,
řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců
matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti
psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před
vodou. Jeho atributy jsou: jelen s křížem mezi parohy, kniha, kříž; je
zobrazován jako biskup nebo někdy jako myslivec se psem a lesním rohem.
Poděkování

V minulém období přispěli na časopis:
J. a E. Horvath, J. a M. Nehybka, L. Hurdes, A. a J. Broz, J. a L. Ruc.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří po celý rok podle
svých možností přispívali na vydávání našeho časopisu.
Myšlenky moudrých – o naději

Křesťan je povolán doufat v to, co má již v rukou.

Juan Alvaro

Jen měj trpělivost! Pod tíhou sněhu již raší jaro.

E. Hassmann-Rohlandt

Naděje je hlad a žízeň lidského srdce.

Madeleine Delbrel

8
Blahopřejeme k narozeninám

V měsíci prosinci:
Karol Krupka 1. prosince, Emílie Kováčíková 6. prosince, Adriana Čušková
6. prosince, Antonín Kocurek, 7. prosince, Věra Combs 8. prosince, Václav
Sedláček 8. prosince, Zdenka Rosenberg 11. prosince, Božena Smrčková 11.
prosince, Václav James Solfronk 18. prosince, Jaroslav Sýkora 22. prosince,
Helena Hlinkova 23. prosince, Frank Doskočil 24. prosince, Marie Daňková
26. prosince, Nikola Čížová 29. prosince, Josef Číž 31. prosince, George
Glos 31. prosince, Zuzka Petrová 31. prosince, Zuzka Petrová 1. ledna.
Mše svaté v prosinci
Datum
Úmysl

2008
Dárce

Rod. Hnízdova
2-Dec-08 Za celou rodinu z obou stran
A. Benacek
Za Mikuláše Pope a Marii Sedláčkovou
6-Dec-08
Rod. Sedláčkova
k svátku a Václava Sedláčka k narozeninám
7-Dec-08 Na poděkování P.B.
1-Dec-08 Za + Josephine Orgon

8-Dec-08 Za+ Milana Čalouna

Rod. Hnízdova

9-Dec-08 Za Josefa a Marii Skrkon

Rod. Michtalik

10-Dec-08 Za Palka a Josefa Skrkon

Rod. Michtalik

14-Dec-08 Za + rodiče Poláškovy a celou + rodinu

Rod. Tomečkova

17-Dec-08 Za Františka Poláška a dvoje rodiče

Rod. Tomečkova

18-Dec-08 Za Elišku Wadsworth

J. a J. Zolman

17-Dec-08 Za Drahoše Polanského

J. a J. Zolman

21-Dec-08 Za Františka Matfiaka

Synové Martin a Peter

24-Dec-08 Za + Máriu Šurlákovu a manžela

Bratr Štefan a manželka

25-Dec-08 Za + P. Josefa Kadlece

J. a J. Zolman

28-Dec-08 Za + manžela

A. Hlavatá

29-Dec-08 O zdraví a Boží pomoc

H. a J. Hlinka

30-Dec-08 Za + Lily Landererovou

R. Bunža

1-Jan-09 Za + Jana Bednáře

Rod. Bláhova

6-Jan-09 Za + Annu a Jaromíra Minister

Syn Jerry, M. Kaspar

7-Jan-09 Za + padlé legionáře 1. a 2. světové války

Rod. Krupkova

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc 110-06 Queens Blvd.,
Forest Hills, NY 11375 Tel: 718 575 8959
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele Our Lady of
Mount Carmel 23-25 Newtown Ave Astoria, NY 11102.
Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění
Adresa českého kněze: P. Jan Czudek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills,
NY 11375 Tel/Fax: (718) 575 8959
E-mail: j.czudek@tiscali.cz
http://www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.)
http://www.stjohnnepomucene.org

